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UCHWAŁA NR VI/29/2011
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984; Nr 153 poz.1271 i Nr 214 
poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 
1759; z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 
poz. 327; Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 
420; Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr.28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 ), art.17 ust.1 pkt.15, art.36 
pkt.2 lit.f oraz art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, 
Nr 157 poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 40 poz. 229, 
Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842) oraz art.96 ust.1,3 i 4, art. 10 ust.3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz.295, Nr 120 poz. 1268, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, 
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2006 r. Nr 220 poz. 1600, z 2008 r. Nr 216 poz. 1367, z 2009 r. Nr 
98 poz. 817, z 2010 Nr 182 poz. 1228) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Ujazd dla osób, które w chwili zgonu 
zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy Ujazd i nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia 
pogrzebu, w tym osobom bezdomnym oraz osobom, których tożsamości nie można ustalić, po uzyskaniu zgody 
właściwego prokuratora. 

2. Gmina Ujazd może sprawić pogrzeb osobom zmarłym, o których mowa w ustępie 1, posiadajacym rodzinę, 
w przypadku gdy ta rodzina odmawia sprawienia pogrzebu lub nie może pogrzebu sprawić ze względów 
materialnych, w związku z brakiem możliwości ubiegania się o świadczenie na ten cel z innych tytułów. 

§ 2. 1. Decyzję w sprawie sprawienia pogrzebu na koszt Gminy podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ujeździe, po dokonaniu rozeznania sytuacji przez pracownika socjalnego. 

2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu, wystawionego przez urząd stanu cywilnego 
właściwy dla miejsca zgonu. 

3. Sprawienie pogrzebu następuje zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w przypadku gdy nie jest możliwe 
ustalenie wyznania, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 

4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może zlecić sprawienie pogrzebu firmie prowadzącej usługi 
pogrzebowe, po wcześniejszym uzgodnieniu niezbędnych czynności oraz kosztów z tym związanych. 

§ 3. Sprawienie pogrzebu obejmje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności: 

1) przywóz i przechowanie zwok (w chłodni lub prosektorium); 

2) przygotowanie zwłok do pochówku; 

3) zapewnienie stosownego ubrania i obuwia; 

4) zakup trumny, tabliczki i wieńca; 

5) obsługę przy pochówku; 

6) udział osoby duchownej w pochówku osoby zmarłej; 

7) przewóz zwłok karawanem; 

8) wykopanie, zakopanie, uformowanie podejmowane przez grabarza i oznaczenie grobu znakiem wyznania 
zmarłego i tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu; 

9) inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa. 

§ 4. Łączny koszt sprawienia pogrzebu nie może być wyższy od kwoty zasiłku pogrzebowego wypłacanego 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniu Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Rajmund Suhs


